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1) Novela zákona o investičnej pomoci 

podmienenie poskytnutia investičného stimulu vytvorením nových pracovných miest

 

Zámer opatrenia:    upraviť podmienky poskytovania investičnej pomoci na rozvoj regiónov s dôrazom na 

zrovnoprávnenie domácich a zahraničných investorov, ako aj na transparentnosť poskytovania investičnej pomoci 

Obsah opatrenia: 

• firmy žiadajúce štát o investičnú pomoc budú musieť podľa nových pravidiel zvýšiť počet zamestnancov aspoň o 

10 % vychádzajúc z priemerného počtu zamestnancov za posledných 12 mesiacov, pričom počet vytvorený 

nových pracovných miest nesmie byť nižší ako 40 

• investičná pomoc na udržanie existujúcich pracovných miest sa poskytovať nebude 

• pod novým pracovným miestom sa rozumie prijatie zamestnanca na plný pracovný úväzok; práca na čiastočný 

úväzok alebo sezónne práce tvoria podiely pracovných jednotiek 

• prijímateľ investičnej pomoci musí zachovať počet novovytvorených miest najmenej 5 rokov odo dňa prvého 

obsadenia pracovného miesta 

• pracovné miesta, ktoré počas 12 mesiacov zaniknú sa musia odpočítať od počtu miest vytvorených počas tohto 

obdobia 

• firmy žiadajúce o pomoc na rozšírenie výroby v existujúcom podniku musia garantovať nárast výroby minimálne 

o 15 % v porovnaní s priemerom za posledné tri finančné roky 

• minimálna výška investície (určená na obstaranie hmotného a dlhodobého nehmotného majetku) sa znižuje zo 

7 na 5 mil. eur; v okresoch, kde je nezamestnanosť aspoň o 50 % vyššia ako miera nezamestnanosti na Slovensku 

sa táto suma znižuje z 3,5 mil. eur na 3 mil. eur 

• poskytnutie štátnej pomoci v technologických centrách je podmienené zvýšením vzdelanostnej štruktúry 

zamestnancov; počet zamestnancov, ktorí musia mať vysokoškolské vzdelanie sa zvýši z 30 na 60 % 

• investičné stimuly sa aj naďalej budú prioritne poskytovať formou daňových úľav 

Názory proponentov: 

• nové podmienky vytvoria predpoklady na poskytnutie investičnej pomoci pre širší okruh podnikateľov, najmä 

malých a stredných podnikateľov 

• novela zvýši rozvoj technologických centier, v ktorých sa predpokladá väčšia sofistikovanosť predmetu činnosti 

• podmienenie poskytnutia investičných stimulov vytvorením nových pracovných miest obmedzí žiadosti 

o stimuly na udržanie existujúcich pracovných miest 

Názory oponentov: 

• v poslednom období sú častejšie expanzie etablovaných firiem ako príchod nových investícií. Nové zmeny sú pre 

expandujúce spoločnosti obmedzujúce 

• požadovaný nárast výroby pre rozširujúce sa firmy môže byť najmä pre väčšie spoločnosti ťažko realizovateľný 

• radikálne zvýšenie vzdelanostnej úrovne v technologických centrách bude pre vznik a rozširovanie 

technologických centier zásadnou prekážkou 
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